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Närvarande:

Emilia Horn, ordförande
Jonas Sandbom
Berndt Söderborg
Tapio Tikkanen
Martin Norbäck
********************************************************************************
§ 08027 RK:s ordförande Emilia Horn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 08028 Jonas utsågs till mötessekreterare.
§ 08029 Den av Emilia föreslagna dagordningen godkändes.
§ 08030 Vi gick igenom föregående protokoll 2008:2 från 20080405.
§ 08031 Emilia hade själv inte varit närvarande på det senaste CSmötet. Hon kunde ändå
rapportera
att Niklas Sidmar anställts som ny TfSredaktör efter Lars Grahn
att CS lagt två propositioner till kongressen.
att tävlingsbestämmelserna som RK/TK varit med och tagit fram nu antagits av CS och att
det börjar gälla från och med att de publicerats i TfS nummer 5.
§ 08032 Jonas rapporterade om de löpande ärenden han haft.
§ 08033 Tapio hänvisade till den rapport han skickat in till CS. Han berättade dessutom att han fått
besked om att Anil Surenders IAansökan gått igenom.
Tapio berättade att ECU tagit ut honom till domare vid schackOS 2008.
§ 08034 Vi diskuterade hur SchackSM 2008 fungerat hittills. Vi konstaterade att SM inte startat i
tid samt att det är för få funktionärer. Den sena starten berodde på att databasen som
lottningsprogrammet använder gått sönder och inte gick att reparera.
§ 08035 Vi gick igenom den inbjudan till förbundsdomarkurs som Berndt och Emilia tagit fram.
Emilia berättade att hon varit i kontakt med Niklas Sidmar som lovat att publicera inbjudan
i TfS nummer 5. Emilia ska be Lars Grahn, om möjligt, publicera inbjudan i TfS nummer
4 också.
§ 08036 Berndt berättade om att man i SchackOS i Dresden kommer att spela med två speciella
regler. Den ena regeln är att man måste vara på plats vid rondstart för att skaka hand med
sin motståndare annars förlorar man. Den andra regeln är att man inte får ta remi före drag
30.
§ 08037 Vi diskuterade det förslag till ny spelform i Mästare Elit som kommit från Johan Eriksson,
Västerås SK. Frågan är framförallt en TKfråga och Emilia fick i uppgift att se till att TK
tar upp frågan och därefter rapporterar vidare till RK.

§ 08038 Vi behandlade den skrivelse som Stockholms Schackförbunds styrelse skickat in till
Sveriges Schackförbund där de meddelat att de stängt av Lars Karlsson fr.o.m. 28 maj
2008 t.o.m. 27 maj 2009.
Vi studerade det material som kommit in i ärendet.
Regelkommittén beslöt att stänga av Lars Karlsson fr.o.m. 13 juli 2008 t.o.m. 27 maj 2009.
Avstängningen gäller tävlingar arrangerande av Sveriges SF.
Jonas Sandbom deltog inte i detta beslut.

§ 08039 Vi behandlade den skrivelse vi tagit emot från Schackfyrans styrgrupp.
I skrivelsen skriver de att Vladimir Poley medvetet åsidosatt de regler som gäller för
Schackfyran.
Vi har tagit del av Vladimirs syn på händelsen.
Regelkommittén beslöt att tilldela Vladimir Poley en varning. Varningen gäller ett år från
dagens datum.
§ 08040 Emilia återkommer med förslag till datum och plats för nästa RKmöte.
§ 08041 Ordföranden Emilia Horn tackade för visat intresse och avslutade mötet som pågick
klockan 10:0012:45

Vid protokollet

Justeras

Jonas Sandbom

Emilia Horn

